مقدمة في السندات
كجزء من سياسة بورصة قطر الرامية إلى تنويع المنتجات القابلة للتداول ،قامت بورصة قطر بادخال
السندات الحكومية القطرية للتداول .وسيعقب هذه الخطوة اطالق سندات الشركات في مرحلة الحقة
وذلك في الوقت المناسب.

ما هي السندات؟
السندات هي عبارة عن أوراق دين تصدر عن الحكومات (السندات الحكومية والسيادية) وعن الشركات
(سندات الشركات) للمستثمرين بهدف جمع راس المال.
أما السندات اإلسالمية أو ما يعرف بالصكوك فهي عبارة عن أوراق دين لها نفس بنية وغرض
السندات ولكنها تصدر وفقاً لمبادىء الشريعة اإلسالمية.
يقوم مصدر السند (المقترض) بدفع فائدة ثابتة أو متغيرة (دفعات الفائدة) وذلك على فترات متتالية
لمشتري السند (المقرض) .وتمثل هذه المبالغ قيمة الفائدة على األموال (القيمة االسمية) التي تلقاها
المقترض من المقرض .وباإلضافة إلى الفائدة (الكوبون) ،سيقوم المقترض بسداد القيمة االسمية
للسندات في تاريخ االستحقاق .والقيمة االسمية هي عبارة عن المبلغ الذي سيستلمه المستثمر (المقرض)
من جهة اإلصدار في تاريخ االستحقاق ،وتستخدم القيمة اإلسمية أيضاً مع سعر الفائدة لتحديد مقدار
الفائدة.
عند شراء سند أو تداوله  ،يأخذ المستثمرين األمور التالية بعين االعتبار:
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إدراج السندات والصكوك في بورصة قطر
سيتم ادراج عدد من السندات الحكومية والصكوك الحكومية عندما يتم ادخال هذه المنتجات للتداول في
بورصة قطر .وكما هو الحال بالنسبة لألسهم ،سيتم ادراج السندات في كل من السوق الخاصة والسوق
العادية.

1
سيتم إدراج جميع السندات والصكوك في بورصة قطر بقيمة إسمية تبلغ  010111ريال قطري ويت ّم
تسعيرها بنسبة مئوية من القيمة اإلسمية المذكورة .وبهذا ،تكون أي عملية بيع أو شراء مضروبة ب
 010111ريال قطري .على سبيل المثال ،في حال بيع أو شراء خمس ( )5سندات ،تكون قيمة المركز
 510111ريال قطري.
وتكون القيمة االسمية هي عبارة عن مجمل القيمة التي ستسددها جهة اإلصدار إلى المستثمر عند حلول
تاريخ االستحقاق .أما القيمة الدفترية فهي عبارة عن القيمة السوقية الفعلية ألحد المراكز فيما له عالقة
بالسعر المدفوع أو المقبوض ،ولكنها ليست هي نفسها قيمة المبلغ المالي المدفوع أو المقبوض الذي
يعرف بقيمة التسوية .ويمّ احتساب القيمة الدفترية للسند كما يلي:

 = Priceالسعر
 = Par Valueالقيمة االسمية
 = Number of Bondsعدد االسهم

السعر
عدد وحدات السندات المُباعة أو المُشتراة
القيمة اإلسمية اإلجمالية

= 98011
= 011
=  001110111ريال قطري

وبهذا ،تكون القيمة الدفترية للصفقة على الشكل التالي:
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2
تكون قيمة التسوية أو النظر في صفقة معيّنة هي المبلغ الفعلي الواجب دفعه أو استالمه عند تسوية
الصفقة .وتكون هذه القيمة معادلة لقيمة المركز الدفترية وأي فوائد مستحقة على ذلك .وتكون الفائدة
مُستحقة يومياً عن كلّ سند ويكون حامل السند مخوالً الحصول على أي فائدة مستحقة إلى حين استحقاق
السند أو بيعه ،أي عند تاريخ التسوية .إضافة إلى ذلك ومن أجل تعويض بائع السهم للفترة التي تمّ فيها
االحتفاظ بالسند ،يجب على المشتري دفع الفائدة المستحقة للبائع .وبما أنه المالك الجديد المسجّل للسند،
يستلم المشتري الفائدة المستحقة في التاريخ التالي الستحقاق الفائدة .وهذا يعني بأنّ البائع سيستلم الفائدة
للفترة التي كان يحتفظ فيها بالسند وبأنه سيت ّم تعويض المشتري لقاء ذلك وكذلك تسليمه أي فائدة إضافية
مستحقة اعتباراً من تاريخ شراء السهم عند دفع الفائدة في المرة القادمة.
يتمّ احتساب الفائدة المستحقة/المتراكمة على النحو التالي:

 = AIالفائدة المستحقة
 = Tعدد األيام منذ آخر تاريخ دفعة الفائدة حتى تاريخ التسوية
 = Pعدد األيام منذ آخر تاريخ دفعة الفائدة حتى تاريخ دفعة الفائدة التالية
وتكون قيمة التسوية كما يلي:
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3
تتبع السندات المُدرجة في األسواق العادية دورة التداول المسمّاة " continuous TAL trading
 ،"patternحيث يمرّ التداول بالمراحل التالية:
التوقيت

الفترة
فترة ما قبل اإلفتتاح

9:00 - 9:30

فترة عدم اإللغاء

9:25 - 9:30

مزاد اإلفتتاح يليه فترة التداول المستمرّ

9:30 - 13:00

فترة ما قبل اإلغالق

13:00 - 13:10

فترة عدم اإللغاء

13:05 - 13:10

مزاد اإلغالق وفترة التداول على السعر األخير
(سعر اإلغالق)

13:10 - 13:15

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنّ هذه الدورة هي نفس فترة التداول المطبّقة حالياً على أسهم
الملكية.
أمّا السندات المُدرجة ضمن األسواق الخاصّة ،فهي تتبع فترة التداول التالية:
التوقيت

الفترة
10

فترة التداول المستمرّ

9:30-13:00

لحظة إغالق السوق

13:15
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مقارنة بين األسهم والسندات وأذونات الخزينة
السندات

أذونات الخزينة

األسهم

السعر المعروض يكون لكل سهم

السعر المعروض يكون عبارة عن
القيمة االسمية لكل وحدة ويتم
احتساب هذه القيمة على شكل نسبة
مئوية

السعر المعروض يكون على أساس
القيمة االسمية للوحدة الواحدة
( 19.999ريال)

الحد األدنى لحجم الصفقة هو 1
سهم

الحد األدنى للصفقة هو وحدة واحدة الحد األدنى للصفقة هو وحدة واحدة
بقيمة اسمية قدرها  19.999ريال بقيمة اسمية قدرها  19.999ريال
قطري
قطري

ال يوجد قيود سعرية

يمكن للسعر أن يكون أقل أو مساوياً ال يمكن للسعر أن يتجاوز القيمة
االسمية التي تبلغ ( 19.999ريال
أو أعلى من %199,99
قطري)

تعتمد قيمة وحدة المزايدة السعرية
على السعر

وحدة المزايدة السعرية ثابتة =
9,91

وحدة المزايدة السعرية ثابتة =
9,91

تكون التسوية في T+3

تكون التسوية في T+3

تكون التسوية في T+3

قيمة التسوية = عدد األسهم X
السعر

قيمة التسوية = عدد الوحدات  Xقيمة التسوية = عدد الوحدات X
السعر  Xالقيمة االسمية  +الفائدة السعر  Xالقيمة االسمية
المستحقة

تظهر على شاشة بث األسعار تظهر على شاشة بث األسعار تظهر على شاشة بث األسعار
الخاصة بسوق الدين
الخاصة بسوق الدين
الخاصة بسوق االسهم

5
تعمل البورصة على استخدام الحدود الثابتة والمتحركة لضمان االستثمار في سوق منظّم.
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ويتمّ تحديد العتبات الثابتة بنسبة مئوية من السعر المرجعي الثابت .فاألمر الذي يكون سعره خارج
الحدود الثابتة سيتمّ رفضه تلقائياً عند إدخال األمر .وبالنسبة للسندات ،تكون الحدود الثابتة بنسبة % 3
من سعر اإلغالق لليوم الماضي.
وتبيّن الحدود المتحركة الحدّ األقصى لنسبة االنحراف عن السعر المرجعي المتحرك .وتكون الحدود
المتحركة دائماً ضمن الحدود الثابتة أو عند عتبتها .كما أنها تبيّن الحدّ األقصى لنسبة انحراف السعر
حول السعر المرجعي المتحرك .وتبلغ نسبة الحدود المتحركة  % 2من آخر سعر صفقة تمّ تنفيذها.
وتكون وحدة المزايدة السعرية للسندات بنسبة  % 1010بغضّ النظر عن السعر.

6
تقوم شركات الوساطة بتحصيل الرسوم على تداول السندات لقاء كلّ صفقة بيع أو شراء .ولمزيد من
المعلومات حول الرسوم الواجب دفعها ،الرجاء االتصال بشركة الوساطة التي تتعامل معها.

7
يصدر تقرير التداول اليومي في نهاية جلسة التداول اليومية ويتضمن قسمًا خاصاً لنشاط تداول السندات
واألسعار.

ويكون القسم المذكور في تقرير التداول على الشكل التالي:
السند

الرمز

سعر
اإلغالق
السابق

سعر
اإلغالق
الحالي

قيمة
التداول
اإلجمالية
بالريال
القطري

عدد
الصفقات

حجم
التداول
اإلجمالي

التاريخ تاريخ الفائدة
التالي أخر المستحقة
دفعة
لدفع
الفائدة فائدة

ويتمّ عرض المعلومات الخاصّة بالسندات على الموقع االلكتروني للبورصة كما يلي:
السند

تاريخ
اإلدراج

تاريخ
اإلصدار

القيمة
اإلجمالية
(الصادرة عن
الحكومة)

القيمة
اإلسمية
لكلّ سند
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تاريخ
االستحقاق

أقساط معدل
الفائدة الفائدة

التاريخ
التالي
لدفع
الفائدة

تاريخ
أخر
دفعة
فائدة

الفائدة
المستحقة

-) 8

القيود على عمليات التداول

ال توجد أي قيود على المستثمرين الراغبين في التداول بالسندات ،باستثناء ما تفرضه جهة اإلصدار من
قيود على إصدار السند عند اإلدراج.
كما ال يوجد أي قيود على عمليات التداول بالسندات التي يقوم بها المستثمرون األجانب.

13

